Vedtægter for Skæring Skoles Støtteforening
Foreningens navn er:

§1

Skæring Skoles Støtteforening
Foreningen er stiftet den:
1. maj 2018
§2
Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune
Foreningens formål er:
At samle midler, der kan gøre det muligt at realisere elevers og andres gode ideer og projekter med øje for at
skabe en bedre skole for alle elever på Skæring Skole.
At fordele de indsamlede midler blandt projekter, som skolens elevråd ansøger foreningen om støtte til.
§3
Der forekommer ikke kontingent.
De forældrevalgte i skolens bestyrelse er som udgangspunkt medlem i støtteforeningen.
Øvrige medlemmer
Personer med børn på Skæring Skole.
Firmamedlemmer
Erhvervsvirksomheder og foreninger, der ønsker at støtte foreningens formål.
§4
Til at varetage foreningens daglige drift vælges hvert år på generalforsamlingen en bestyrelse bestående af
mindst 5 af skolens forældrevalgte medlemmer i skolebestyrelsen.
Genvalg kan finde sted.
Der vælges end videre 1 suppleant samt 1 revisor.
§5
Den øverste myndighed i foreningen er generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er åben for alle med børn på Skæring Skole samt firmamedlemmer.

Hvert medlem har én stemme på generalforsamlingen.
Stemmeret kan udøves personligt eller ved fuldmagt.
Generalforsamlingen har myndighed til at ekskludere et medlem, som modarbejder foreningen.
§6
Foreningens ordinære generalforsamling afholdes én gang årligt i oktober kvartal.
Afviklingen sker i forlængelse af et allerede planlagt skolebestyrelsesmøde.
Generalforsamlingen indvarsles med mindst 14 dages varsel ved offentlig bekendtgørelse og/eller ved mail til
medlemmerne. Dagsorden for generalforsamling offentliggøres på Forældreintra eller tilsvarende
kommunikationskanal senest 8 dage forud for generalforsamlingen.
Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning til godkendelse
Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Evt. indførelse af og fastlæggelse af kontingent
Indkomne forslag – herunder forslag til vedtægtsændringer
Valg af bestyrelse, suppleant og revisor
Eventuelt

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage fra udsendelse af indkaldelse til generalforsamling.
Fremsatte forslag afgøres ved simpelt stemmeflertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede
medlemmer.
§7
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen beslutter det, og skal afholdes når mindst 2/3
af foreningens medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom.
Ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles med mindst 8 dages varsel.
Fremsatte forslag afgøres ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte.
§8
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.
Bestyrelsesmøder holdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer
fremsætter begæring herom.
Dagsorden til bestyrelsesmøderne skal offentliggøres.
Foreningens medlemmer har ret til at deltage og tale på bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.
Bestyrelsen beslutter, hvilke projektansøgninger, der skal tildeles støtte, og hvor meget.
Elevrådets indstillinger/ansøgninger kvalificeres af lærerne med ansvar for elevrådet og sendes til formanden,
der videreformidler til den øvrige bestyrelse. For at sikre en hurtig og effektiv beslutningsgang kan beslutninger
om støtte træffes ved, at hele bestyrelsen, på baggrund af indstilling fra formanden, enstemmigt tilslutter sig
via mail. Ved uenighed, eller hvis beløbet overstiger 10.000 kr., behandles det på et bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen skal offentliggøre sine beslutninger om støtte / ikke støtte til projekter. Beslutningerne skal
begrundes.
§9
Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.
§ 10
Foreningens regnskabsår følger skoleåret, med 1.august som skæringsdato.
§ 11
Foreningens formue anbringes i anerkendt pengeinstitut. Formand og kasserer har alene adgang til midlerne.
Ved hvert konstituerende møde (og ved udskiftning af formand/kasserer) påhviler det siddende formand at
indberette, hvem der skal have adgang til midlerne fremadrettet.
§ 12
Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser, for
hvilke alene foreningen hæfter med hele sin formue.
§ 13
Foreningen kan opløses, hvis det besluttes, dels på et bestyrelsesmøde, dels på en efterfølgende
generalforsamling – ordinær eller ekstraordinær.
Ved foreningens ophør overgår eventuel formue til Skæring Skole.

